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Viering opheffen coronamaatregelen in de Venser 
p de ledenvergadering van 7 mei is besloten dat we het opheffen van de coronamaat-
regelen binnen de Venser gaan vieren. Dat zal gebeuren op zaterdagmiddag 6 augustus 
van 14:00 tot 16:00 uur in de hobbyruimte van de Venser. De hobbyruimte ligt 

tegenover de sociëteitsruimte (de grote ruimte onder het puntdak), links van de toiletten. 
Leden en aanhang zijn alle uitgenodigd. Hapjes en drankjes zullen aanwezig zijn. 
 
 

  
 

Uitzwaaien vertrokken begeleiders 
p deze feestelijke bijeenkomst zal mogelijk ook afscheid genomen kunnen worden van 
de vertrokken begeleiders Ad Lang, Judith van der Meulen en Kees Somers. Ook moet in 
dit verband de naam genoemd worden van Joop de Vries, die jarenlang penningmeester 

geweest is en daarna nog lange tijd gewoon bestuurslid is geweest. Deze vier vrijwilligers 
hebben met hun jarenlange trouwe inzet vorm gegeven aan de computerclub. 
 
 

Enter # 96 
oor SeniorWeb wordt elk kwartaal het blad Enter uitgebracht. Wie geen lid is van 
SeniorWeb kan deze uitgaven inzien op de club. Onlangs is nummer 96 uitgebracht. 
Onderwerpen in dit nummer zijn onder andere:  

• Taalbarrières doorbreken, over het werken met Google Translate 

• Overzicht houden in je e-mails met het programma Office Outlook 

• Vakantie, over digitale hulpjes in de vakantie, maar ook bij de voorbereiding ervan 

• Ontspullen, over het digitaal bewaren van foto’s en films 

• Incognito, over hoe je zo min mogelijk digitale sporen achterlaat bij het internetten. 
Op de webpagina https://www.seniorweb.nl/tijdschrift-enter/archief#/ is onder het tabblad 
Overzicht een inventarisatie te vinden van alle uitgebrachte nummers. Onder het tabblad Index 
is een opgave te vinden van alle in de afgelopen negen jaar besproken onderwerpen, met 
daarbij een verwijzing in welke nummers en op welke bladzijden die bespreking stond. Leden 
van SeniorWeb kunnen direct doorklikken naar een van de Enters van de laatste twaalf jaar. 

http://www.computerclubzuidoost.nl/
mailto:info@computerclubzuidoost.nl
mailto:penningmeester@computercluzuidoost.nl
https://www.seniorweb.nl/tijdschrift-enter/archief#/


SENIOREN COMPUTER CLUB ZUIDOOST  NIEUWSBRIEF 2022-3 

- 2 – 

 

Inloggen bij de Belastingdienst wordt moeilijker 
m in te loggen bij de Belastingdienst is een DigiD nodig. Daarbij kent DigiD verschillende 
smaken: met gebruikersnaam en wachtwoord, met een (daarvoor geschikte) identiteits-
kaart (te gebruiken op een daarvoor geschikt apparaat), met de DigiD app of met 

gebruikersnaam, wachtwoord en SMS-controle. De methode met alleen gebruikersnaam en 
wachtwoord gaat eruit per 1 oktober 2022. Vanaf dan gaat de controle niet alleen meer met 
iets dat je weet (het wachtwoord dat bij de gebruikersnaam hoort), maar met iets dat je weet 
en iets dat je hebt. Dat laatste kan dan bijvoorbeeld zijn de smartphone met de app, het toestel 
waar het controle-SMS’je naar toe gaat of de identiteitskaart. 
De belastingdienst geeft de voorkeur aan de DigiD app. Die kan alleen geïnstalleerd worden op 
een smartphone met Android-versie 7 of hoger of op een iPhone met iOS-versie 12 of hoger. 
Weet u niet wat uw Android-versie is? Neem de smartphone mee naar de club; de begeleider 
zal het u kunnen vertellen. 
Inloggen met gebruikersnaam, wachtwoord en SMS-controle kan dus ook nog en daarvoor is 
dus niet noodzakelijk een smartphone of mobieltje nodig, maar kan een vaste telefoon 
volstaan. Onhandig is dat echter wel, zie hieronder. 
 
 

SMS-bericht op de vaste telefoon 
oor het ontvangen van een SMS-bericht wordt meestal een smartphone gebruikt, of een 
gewoon ouderwets mobieltje zonder internetmogelijkheden. Maar ook op de vaste 
telefoon, zonder 06-nummer, kan een SMS-bericht ontvangen worden. Als je daar niet 

op voorbereid bent, weet je niet wat je overkomt, en is het 
voorbij voor je er erg in hebt. In zo’n geval gaat de telefoon, je 
neemt hem op en een metalen computerstem begint onmid-
dellijk een tekst uit te spreken of een stel cijfers op te noemen. 
Hooguit kan je kiezen om het nog een keer te horen en dat was 
het dan. Als je zo’n SMS-bericht verwacht en je hebt een ant-
woordapparaat, dan is het verstandig dat in te schakelen, dan 
heb je nog de mogelijkheid je berichtje terug te luisteren. Het is 
verstandig om hier een keertje mee te oefenen. 
 
 

Niet-thuis kaartje wordt afgeschaft? 
e firma PostNL heeft aangekondigd dat het niet-thuis kaartje wordt afgeschaft. Het niet-
thuis kaartje doet de bezorger van PostNL in de brievenbus om aan te geven dat het 
pakketje bij de buren is afgegeven of later afgehaald kan worden op een nader aan te 

geven punt. Dit zou per 1 juli vervangen worden door een e-mail of een bericht in de PostNL-
app. Er is dan dus enige actie vooraf nodig om het bezorgadres bij PostNL te koppelen aan een 
e-mailadres of app-identificatie. Daarvoor kan je een PostNL-account aanmaken en waarna je je 
pakket kan volgen. 
Naderhand is PostNL, na overleg met de ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen), 
enigszins van zijn schreden teruggekomen. Nu wordt er toch een kaartje in de bus gedaan als 
de ontvanger geen PostNL-account heeft en er ook anderszins geen e-mailadres of telefoon-
nummer bekend is, zo meldt SeniorWeb:  
https://www.seniorweb.nl/nieuws/postnl-doet-geen-niet-thuisbriefje-meer-in-de-bus 
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